
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_12 травня 2022___ року               м. Старокостянтинів                     № _____150____ 
 

 

Про внесення змін до Програми 

«Територіальна оборона» на 

2022-2023 роки 

 

 

З метою підвищення готовності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади до національного спротиву, належного фінансування 

заходів територіальної оборони місцевого значення, відповідно до Закону 

України «Про основи національного спротиву», Указу Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1449 «Про 

затвердження Положення про добровольчі формування територіальних 

громад», від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 181-р «Питання 

запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму 

воєнного стану в Україні», наказу голови Хмельницької обласної військової 

адміністрації від 04 березня 2022 року № 23/2022-н «Про першочергові заходи 

з питань територіальної оборони», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Програми «Територіальна оборона» на 2022-2023 роки, 

затвердженої рішенням Старокостянтинівської міської ради від 18 лютого          

2022 року № 1/10/VIII, виклавши додаток до неї в новій редакції (додається). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 04 квітня 2022 року № 89 «Про внесення змін до Програми 

«Територіальна оборона» на 2022-2023 роки». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА.  

 

Міський голова                            підпис                      Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до Програми 

(розділ 4)  

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради                          

12 травня 2022 року № 150) 

 

Заходи з виконання програми «Територіальна оборона» на 2022-2023 роки 

 

№ 

 з/п 
Перелік заходів 

Орієнтовний обсяг фінансування, 

тис. грн 
Всього 

2022-2023 роки,  

тис. грн 2022 2023 

1 Проведення ремонтних робіт в приміщеннях для 

розміщення сил територіальної оборони 
50 – 50 

2 Матеріально-технічне забезпечення органів місцевого 

самоврядування, які залучаються до територіальної 

оборони 

200 100 300 

3 Фінансування діяльності добровольчого формування 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

№ 1 

1500 – 1500 

4 Грошова матеріальна допомога членам добровольчого 

формування Старокостянтинівської міської 

територіальної громади № 1 в період воєнного стану 

3600 – 3600 

Всього 5350 100 5450 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                    підпис                                              Наталія ШАБЕЛЬНИК 


